OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA,VOLITVE IN
IMENOVANJA
Številka: 012-2/2010
Datum: 18. 7. 2014
SKRAJŠAN ZAPIS 30. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17. 7. 2014, OB 16.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Boris DOLŽAN, Vinko LAVTIŽAR, Vera PINTAR,
Anton STRAŽIŠAR, Ivanka ZUPANČIČ in Boštjan ŽIGON (prisotnih 5 od 7 članov).
ODSOTNA ČLANA: Boris DOLŽAN in Janko PIRC.
OSTALI PRISOTNI: Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednica Komisije je predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev besedila skrajšanega zapisa 29. redne seje
Komisije, ki je bila 4. 6. 2014
2. Predlog za imenovanje člana Sveta javnega zavoda Gorenjske lekarne kot
predstavnika Občine Jesenice
3. Oblikovanje mnenja o kandidatu za direktorja javnega zavoda Dom upokojencev
dr. Franceta Berglja Jesenice
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA 29.
REDNE SEJE KOMISIJE, KI JE BILA 4. 6. 2014
Predsednica Vera Pintar je poročala, da so sprejeti sklepi Komisije tudi realizirani.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdita se besedilo skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih
na 29. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 4.
6. 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE
LEKARNE KOT PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE
Predsednica Vera Pintar je povedala, da je skladno z novim Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Gorenjske lekarne treba imenovati novega predstavnika Občine
Jesenice v tem zavodu za naslednji mandat. Povedala je, da sta na naslov Komisije
prispela dva predloga političnih strank, in sicer:

Priimek in ime

Roj.

Naslov

Izobrazba

Zaposlitev
Radio Triglav
Jesenice,
d.o.o.
upokojenec

1. mag. Klinar Rina

20. 12.
1952

Plavški Rovt 7/e, Mag. znanosti,
Jesenice
univ. dipl. soc.

2. Rožič Franc

5. 12.
1942

Titova 22,
Jesenice

VI. st.

Predlagatelj
(politična
stranka)
SD

DeSUS

Predsednica Vera Pintar je dala na glasovanje vsakega kandidata posebej:
1. Mag. Klinar Rina
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA – 4

2. Rožič Franc
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 2

Glede na rezultate glasovanja je bilo torej ugotovljeno, da je kandidatka z največ
glasovi mag. Klinar Rina.
Dodatne razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da z javnim glasovanjem v Svet javnega zavoda
Gorenjske lekarne kot predstavnico Občine Jesenice imenuje mag. Rino Klinar,
roj. 20. 12. 1952, stanujočo na naslovu Plavški Rovt 7/e, Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA – 4
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
OBLIKOVANJE MNENJA O KANDIDATU ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA JESENICE
Predsednica Vera Pintar je povedala, da je direktorica Doma upokojencev dr. Franceta
Berglja Jesenice Vera Bregant poslala zaprosilo za mnenje o izbranem kandidatu za
direktorja zavoda. Povedala je, da sta pogoje razpisa izpolnjevala dva kandidata,
izbran pa je bil Roman Poljak, ki ima stalno bivališče v Radomljah, o drugem kandidatu
pa podatkov niso poslali.
Ob začetku razprave je Vera Pintar povedala, da se ji ne zdi prav, da so izbrali
kandidata, ki ima bivališče tako daleč. Boštjan Žigon je povedal, da bi bilo dobro, da bi
vedeli, kdo je bil drugi kandidat, ki je izpolnjeval pogoje, ker je predlagani kandidat iz
Radomelj. Vera Pintar mu je odgovorila, da naj bi bila druga kandidatka z Blejske
Dobrave in zato ne razume, zakaj so dali prednost kandidatu iz drugega konca
Slovenije. Je namreč mnenja, da bi moral direktor tega zavoda stanovati kje blizu, saj
narava dela zahteva, da v službo pride tudi v zato nepredvidenih urah. Poleg tega je
povedala, da je mnenja, da bi morali pri zaposlovanju najprej podpirati domači kader,
saj že tako obstaja ogromno očitkov, da ne zaposlujemo Jeseničanov, kljub temu da
izpolnjujejo pogoje.
Anton Stražišar je povedal, da je pri komisiji, ki je sestavljala razpis, sodeloval,
sestanka Sveta zavoda, ko so izbirali kandidata, pa se žal ni mogel udeležiti, da bi
lahko na tej seji ostalim članom pojasnil, zakaj je bil izbran prav ta kandidat. Se pa
strinja, da bi morala direktorica obrazložiti tudi, kdo je drugi kandidat.
Vera Pintar je povedala, da je v pogovoru z Bregantovo izvedela tudi, da naj bi se ta
upokojila šele konec leta, do takrat pa naj bi uvajala novo izbranega direktorja. To se ji
zdi popolnoma nesmiselno, čeprav naj bi novi direktor po besedah gospe Bregantove
med uvajanjem delal volontersko. Zato je pozvala Antona Stražišarja in Ivanko
Zupančič, ki sta člana sveta zavoda, naj vztrajata, da uvajanja ne bo.
Ivanka Zupančič se je strinjala, da je uvajanje nesmiselno. V primeru volonterskega
uvajanja gospod ne bi bil zavarovan in se pojavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se
mu kaj zgodi. Stvar ni tako enostavna. Povedala je, da je prva napaka že ta, da je bil
razpis objavljen tako zgodaj, v sklepu sveta iz zapisnika pa tudi ni napisano, kdaj
nastopi mandat novega direktorja in koliko časa traja.
Tudi Bošjan Žigon se je strinjal, da je uvajanje nesmiselno, saj bi moral izbrani
kandidat imeti toliko izkušenj in znanja, da uvajanja ne bi potreboval. Vendar pa po
vlogi g. Polaka, ki je bila priložena zaprosilu za mnenje, izhaja, da v razpisnih pogojih ni
bilo vključene zahteve po kakih hudih izkušnjah, če je lahko po opravljanju dela župnika
kandidiral za to delovno mesto.
Po končani razpravi so se člani strinjali, da glede na vse povedano, predvsem pa
zaradi oddaljenosti stalnega prebivališča kandidata, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v tej zadevi poda negativno mnenje. Predsednica Komisije je zato
v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zadevi imenovanja
direktorja Doma upokojencev Dr. Franceta Berglja izbranemu kandidatu Romanu

Poljaku, roj. 8. 6. 1968, daje negativno mnenje zaradi oddaljenosti stalnega
prebivališča kandidata od delovnega mesta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo Komisije zaključila ob 16.20.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNICA KOMISIJE
VERA PINTAR

